
KETCHUP
HEINZ

Butelka naszego sosu jest po brzegi 
wypełniona pomidorami – dzięki temu 
Ketchup Heinz jest wyjątkowo gęsty
i pełen smaku, a do tego świetnie pasuje 
do różnych dań. 

To najlepsza alternatywa dla zwykłego 
sosu pomidorowego.

Restauracje
szybkiej obsługi

(QSR)

Fast food
& fast casual

Hotele Puby & baryKawiarnie

KLUCZOWE KANAŁY DYSTRYBUCJI 

DLACZEGO HEINZ?
Unikalna receptura
Nasz Ketchup tworzony jest na podstawie wyjątkowego przepisu. Mieszanka specjalnie wyselekcjonowanych 
pomidorów, przypraw i octu gwarantuje wyjątkową głębię smaku oraz idealną konsystencję

Niepowtarzalny smak
Ketchup Heinz tworzy idealną kompozycję z burgerami, hot-dogami i frytkami dzięki niezastąpionemu 
smakowi umami, który wyczuwalny jest już przy pierwszym kęsie

Gęstość
Każda z butelek Ketchupu Heinz jest po brzegi wypełniona pomidorami – to dzięki nim zachowujemy 
odpowiednią gęstość naszego sosu, rezygnując jednocześnie z ulepszaczy i koncentratów.

Stworzony przez specjalistów
Hodujemy pomidory od 1934 roku, więc można śmiało stwierdzić, że mamy w tym spore doświadczenie! 
Pomidory Heinz® są hodowane w taki sposób, aby były mniej wodniste, a bardziej mięsiste. Dzięki temu 
posiadają maksymalną ilość pektyn i naturalnych cukrów, które zapewniają gęsty i bogaty smak naszego 
ketchupu: bez użycia barwników, emulgatorów lub konserwantów.

Dziedzictwo marki
W związku z prezentowaną przez lata wysoką jakością swoich produktów, zbudowaliśmy na przestrzeni lat 
miano marki kultowej. Heinz to nie tylko synonim kultury burgera, ale również całej kultury amerykańskiej.

Bezkonkurencyjność
Ketchup Heinz to wyjątkowy produkt, który wśród pozostałych sosów pomidorowych
nie ma sobie równych.



ZASTOSOWANIE
Ketchup Heinz idealnie nadaje się do burgerów, frytek, hot-dogów, zapiekanek.
Jego smak wzmocni również charakter zup, dipów, sosów i marynat.

ROZMIARY OPAKOWAŃ
Saszetka 10ml/17ml jedna porcja
Kultowa szklana butelka do użycia front-of the house 300ml
Hurtowy format opakowania używany back of house 5l / 15l

CIEKAWOSTKI

Ketchup, w odróżnieniu do zwykłego sosu pomidorowego, ma zupełnie inny profil smakowy i jest 
zdecydowanie gęstszy. Wieloletnia tradycja przygotowywania naszych produktów sprawia, że smak 
sosów marki Heinz wybija się na tle konkurencji. Jeśli chodzi o ketchup – jego sekret tkwi w 
dodawanym przez nas occie pochodzącym z naturalnej fermentacji alkoholowej. Sosy pomidorowe 
najczęściej zamiast octu wytwarzane są z kwasu octowego i wody.

Koncentrujemy nasze pomidory do 28 brixów, podczas gdy wiele innych, czerwonych sosów 
koncentruje je dalej do 32 brixów. Im bardziej skoncentrowana pasta, tym słabiej zachowane
są właściwości pomidora, które mogą prowadzić do utraty smaku i przebarwień.

WSKAZÓWKI
Wykonaj próbę w ciemno ketchupu Heinz® i porównaj go z innym sosem konkurencji – wybór gęstszego, bogatszego
i (naszym zdaniem) doskonałego smaku będzie dla Ciebie oczywisty.
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Heinz® jest marką numer jeden
wśród produktów, które są wybierane
podczas jedzenia na mieście.*

*Badania przeprowadzone przez Kraft Heinz nad zachowaniami konsumentów
w zakresie konsumpcji sosów domowych w 2018 r.


